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«Apòstols per als joves»
Entorn de la festa de Sant Josep, que s’escau demà 
dilluns, l’Església celebra el Dia del Seminari, que 
aquest any té com a lema «Apòstols per als joves». 
Qui són aquests apòstols que tenen com a missió 
acompanyar els joves en el seu camí com a cristians? 
Són sobretot els sacerdots joves que es formen al 
nostre Seminari Conciliar i a l’Ateneu Universitari 
Sant Pacià.

El lema d’enguany s’ha escollit, sens dubte, pen-
sant en la propera assemblea del Sínode dels Bis-
bes que es reunirà el proper mes d’octubre, que té 
com a tema «Els joves, la fe i el discerniment voca-
cional». L’Església, en aquest Sínode, vol reflexionar 
sobre com acompanyar els joves perquè reconeguin 
i acullin la crida a l’amor i a la vida en plenitud que 
ens proposa Jesucrist. També vol ser una oportunitat 
per demanar als joves que l’ajudin a identificar les 
noves maneres d’anunciar la persona de Jesús i l’E-
vangeli als joves del nostre temps.

Des que vaig arribar a Barcelona i responent a l’ob-
jectiu de treballar la pastoral de joventut i vocacional, 
hem anat organitzant unes trobades amb tots els ca-
pellans de la diòcesi (també amb els seminaristes) 
que acompanyen joves. El passat 7 de febrer vam 
celebrar la 6a trobada, que va aplegar unes 40 per-
sones. El tema que ens ocupa aquest curs és preci-
sament l’acompanyament personal dels joves. La 
trobada va començar escoltant els testimonis d’un 
capellà de la diòcesi i d’un dels bisbes auxiliars so-
bre la seva experiència d’acompanyant espiritual. 
A partir de les seves paraules va començar el diàleg 
per taules, va seguir la posada en comú i, finalment, 
vam acabar compartint un dinar de germanor.

Els joves ens diuen que necessiten els preveres. 
Que necessiten la nostra disponibilitat, el nostre temps 
i la nostra atenció. El problema —diuen els joves— 

és que no saben on trobar-nos perquè la parròquia 
està gairebé sempre tancada o bé ens veuen atrafe-
gats per tantes coses, que no s’atreveixen a moles-
tar-nos. 

En primer lloc, el millor regal que podem fer als jo-
ves és escoltar-los sincerament i sense prejudicis. 
Ara bé, aquesta escolta ha de ser conseqüència de la 
nostra relació d’amistat profunda, continuada i perso-
nal amb Jesucrist. Ens cal més temps per Jesucrist 
i més temps per l’acompanyament i l’escolta perso-
nalitzada. Segurament això requerirà tota una reor-
ganització de les prioritats de la nostra agenda i més 
col·laboració dels laics per tal que els preveres ens pu-
guem dedicar a allò que és essencial en el nostre 
ministeri, ja que si no ho fem nosaltres, quedarà per fer.

En segon lloc, vull recordar que els joves d’avui són 
desconfiats davant dels qui, com diuen ells, els vo-
len «escalfar el cap». De fet, com ja va dir Pau VI, els 
joves, més que els mestres, prefereixen i escolten 
els testimonis. I el filòsof Henri Bergson (1859-1941) 
també va dir que «els sants no tenen necessitat de 
parlar, perquè la seva vida ja és un testimoni». Pre-
guem, doncs, en aquest Dia del Seminari per les vo-
cacions sacerdotals i demanem, sobretot, sacerdots 
sants, sacerdots segons el cor de Crist.

Els joves ens demanen principalment veracitat i co-
herència de vida. No volen teories ni gaires paraules, 
sinó el testimoni dels fets de vida. Una parròquia de 
Barcelona, ciutat que diuen que està tan secularitza-
da, convoca joves universitaris a fer 20 minuts de for-
mació i una hora de pregària tots els dilluns, de 9 a 
10 del vespre, en actitud d’adoració silenciosa, i l’as-
sistència supera les 300 persones... La trobada amb 
ells ens fa adonar de la seva demanda de sacerdots 
que sàpiguen respondre a la fam espiritual que, mal-
grat tot, hi ha a la nostra societat.

En tercer lloc, us animo a pregar pel nostre Semi-
nari i també a ajudar-lo en les seves necessitats ma-
terials amb la vostra contribució: la col·lecta que es 
fa avui a totes les esglésies és per al Seminari. Enco-
manem els sacerdots actuals i futurs a sant Josep, 
custodi de Jesús i de Maria i patró de l’Església uni-
versal. Com va dir el papa Francesc en la memorable 
homilia d’inici del seu pontificat (19/03/2013), «en 
els Evangelis, sant Josep apareix com un home fort i 
valent, treballador, però en la seva ànima es percep 
una gran tendresa, que no és la virtut dels febles, si-
nó més aviat tot al contrari, ja que denota fortale sa 
d’ànim i capacitat d’atenció, de compassió, de ve-
ritable obertura a l’altre i d’amor».

ACTUALITAT

El cardenal Omella i Mons. Lluís Ladaria van presidir la 
celebració dels 50 anys de la Facultat de Teologia de Ca-
talunya, un acte celebrat al Seminari Conciliar de Bar -
celona el passat 7 de març. Hi assistiren els bisbes 
de Catalunya i els professors, alumnes i antics alumnes 
d’aquesta Facultat. Mons. Ladaria va pronunciar la 
lliçó central de l’acte, titulada «Fer teologia en el con-
text universitari i cultural del s. XXI», en què va remar-
car que «la Paraula de Déu té un rostre i és Jesús de 

Natzaret». En la seva ponència també va insistir que 
«la teologia ha d’estar en constant diàleg amb el món». 
Els aplaudiments finals expressaren el servei que la 
FTC ha fet durant mig segle per mitjà dels milers de 
llibres publicats i de les experiències viscudes pels 
alumnes, laics, religiosos i religioses, i seminaristes 
que han passat per les seves aules, en una trajectò-
ria que encara té molt recorregut per endavant. A la 
foto, la mesa presidencial de l’acte acadèmic. FO
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La Facultat de Teologia 
de Catalunya fa 50 anys
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ENTREVISTA

JOAN MORERA PERICH

En el darrer quadern publicat pel centre 
d’estudis Cristianisme i Justícia, el jesuï -
ta Joan Morera aborda la qüestió de la no-
violència com apareix a la tradició bíblica i 
com ens interpel·la avui. Morera com para 
la no-violència activa (NOVA) en el servent 
sofrent d’Isaïes i en Jesús de Natzaret; ex-
plora aquesta via, que exigeix lucidesa i 
creativitat, fe i constància.

Els cristians, com hem de reaccionar da-
vant les situacions de violència?
Els seguidors de Crist hauríem d’entrenar- 
nos a tenir les mateixes reaccions que Ell: 
procurar protegir i defensar les víctimes 
sense deixar d’obstinar-nos a recuperar 
i transformar els violents; no pas a des-
truir-los. Només així s’avança cap a una 
pau duradora. Quan es pateix en primera 
persona, les estratègies de no-violència 
poden ser més clares perquè la capaci-
tat d’acceptar el sofriment no depèn de nin-
gú més. Quan pateixen tercers de manera 
flagrant, cal que les víctimes participin deci-
sivament de tota decisió en les estratègies.

Quina és l’opció de no-violència proposa-
da per Jesús?
Jesús evidencia una vida viscuda íntegra-
ment des de la NOVA: incansable en re-
cuperar els malvats, en rebutjar el càstig 
violent, en l’ús de la paraula i de la digni-
tat com a única resposta a l’agressió. Si 
els cristians creiem en la divinitat de Je-
sús, cal prendre’s seriosament la NOVA, 
perquè Déu es manifesta així. Però sovint 
es confon la NOVA amb una mena de pa-
cifisme ingenu i covard. Contra això, Jesús 
posa tres exemples que inspirin noves 
accions profètiques creatives: l’altra gal-
ta, el vestit de més i la milla de més (Mt 5,
39-41).

Com es porta a terme la no-violència ac-
tiva?
La NOVA cristiana es fonamenta en la pre-
gària, recupera la persona, mai coopera 
amb allò immoral ni que sigui assumint 
més sofriment, desarma amb gestos 
profètics creatius i no depèn dels resul-
tats per alimentar l’esperança.

Òscar Bardají i Martín

Practicar 
la no-violència 
de Jesús

19.  Dilluns (lit. hores: 1a 
setm.) [2Sa 7,4-5a.12-14a.16 / 
Sl 88 / Rm 4,13.16-18.22 / Mt 
1,16.18-21.24a (o bé: Lc 2,41-
51a)]. Solemnitat de sant Josep, 
espòs de la Verge Maria, natza-
rè, patró de l’Església universal 
i dels agonitzants, i també dels 
fusters. Sant Amanç o Amanci 
(s. VII), diaca romà i mr. a Flandes.

20. � Dimarts [Nm 21,4-9 / Sl 
101 / Jn 8,21-30]. Sant Ambròs 
de Siena, rel. dominicà; sant Mar-
tí de Dumio, bisbe; santa Fotina, 
mr. samaritana; santes Eufèmia 
i Alexandra, mrs.

21. � Dimecres [Dn 3,14-20.91-
92.95 / Sl: Dn 3,52.53.54.55.
56 / Jn 8,31-42]. Sant Filèmon o 
Filemó, mr. (287) a Egipte; santa 
Fabiola (†399), matrona romana.

22. � Dijous [Gn 17,3-9 / Sl 104 / 
Jn 8,51-59]. Sant Zaca ries, papa 
(grec, 741-752); sant Octavià, mr. 
d’origen africà; sant Deogrà cies 
(s. V), bisbe de Cartago; sant Ben-
vingut (Bienvenido, †1282), bis-
be; santa Lea (†384), rel. viuda 
romana.

23. � Divendres [Jr 20,10-13 / 
Sl 17 / Jn 10,31-42]. Sant Josep 
Oriol (1650-1702), prev. de Barce-
lona, beneficiat del Pi. Sant Toribi 
de Mogrovejo (†1606), bisbe de 
Lima.

24. � Dissabte [Ez 37,21-28 / 
Sl: Jr 31,10.11-12ab.13 / Jn 11,
45-56]. Sant Agapit (†341), bis-
be de Ravenna; sant Simó, nen 
mr.; santa Caterina de Suècia, 
vg., filla de santa Brígida.

25. � † Diumenge vinent, Diu-
menge de Rams o la Passió del 
Senyor (lit. hores: 2a setm.) [Is 
50,4-7 / Sl 21 / Fl 2,6-11 / Mc 
14,1–15,47 (o bé: Mc 15,1-39)]. 
Solemnitat de l’Anunciació del Se-
nyor, per l’arcàngel Gabriel a Ma-
ria de Natzaret; anomenada també 
Encarnació, i algunes advoca-
cions: Portal, etc.; 
sant Ireneu, bis-
be; sant Humbert, 
abat; santa Dula, 
mr.

Lectures 
de la missa 
diària 
i santoral

Con los ojos fijos 
en el Señor

Un día, en el convento de Salamanca, 
santa Teresa de Jesús entró en éxtasis 
al oír cantar a una novicia la coplilla: 
«Véante mis ojos, dulce Jesús bueno; 
véante mis ojos, muérame yo luego». 
Con sencillez y desde nuestra peque-
ñez podemos hacer nuestro este de-
seo y repetir: ¡Véante mis ojos!

En una homilía en Santa Marta, el Pa-
pa nos invitaba a contemplar a Jesús 
(Lc 9,51-56) en el momento en el que 
se acerca la pasión. El Señor «tomó la 
firme decisión de ponerse en marcha 
—“aceptó la voluntad del Padre”— y 
va adelante». Explicaba el Papa: «Jesús 
estaba solo, no estaba acompaña do 
en esta decisión, porque ninguno en-
tendía el misterio de Jesús». Y así es im-
portante —insistió Francisco— «pensar 

esto y ver a Jesús caminar decidida-
mente hacia la cruz y darle las gracias. 
Pedir la gracia de tener el valor de se-
guirlo de cerca».

Miremos al Señor traspasado en la 
cruz. Contemplemos tanto amor, acep-
temos ese amor, correspondámosle 
con amor. El Señor desea ardientemen-
te nuestra respuesta: correspondamos 
a ese amor y luego comprometámonos 
a comunicarlo a los demás. Miremos al 
Señor y aprendamos a amar a los her-
manos con su mismo amor.

A nuestra Señora de los Dolores le 
pedimos un lugar junto a Ella para con-
templar este misterio de «coger el cru-
cifijo en mano y besarlo muchas veces, 
y decir: gracias Jesús, gracias Señor», 
«Nos hará bien», nos exhorta el Papa.

LEX�ORANDI� �LEX�CREDENDI

HNA. M. DE LOS ÁNGELES MAESO ESCUDERO
Franciscana de los Sagrados Corazones

Té cinquanta anys, estudis universita-
ris, bona situació professional, casat, 
un fill. Ha passat per alguns moments 
força difícils des que era infant. «Des 
d’infant que sóc feble i dissortat, el 
pes que suporto m’aclapara» (Sl 88,
16). Sempre, diu ell, l’ajuda de Déu 
l’ha fet trobar la llum i un camí d’espe-
rança a seguir. «Salva, Déu meu, el teu 
servent que en tu confia» (Sl 86,2).  La 
seva fe, mantenint-la, ha passat per 
alts i baixos. Fa uns dies va anar a 
veure el que havia estat el seu acom-
panyant espiritual en la primera joven-
tut. Mai hi ha trencat la relació, però, 
en ocasions, s’ha espaiat molt. Esti-
gueren parlant un parell d’hores, amb 
un to i confiança com si la darrera con-
versa hagués estat fa una setmana. El 
posà al dia del seu moment professio-
nal, familiar, espiritual... amb la since -
ritat que neix de la confiança. Manifestà 
en diverses ocasions el convenciment 
de com l’etapa juvenil marcà positiva-
ment la seva vida, de com l’exercici de 
creixement en la fe a què es lliurà i que 
visqué en aquella etapa de la vida l’ha 
ajudat a estimar els altres i, així, tam-
bé a estimar Déu. 
  Molts homes i dones entorn aquesta 
edat es fan reflexions semblants. Com 

Arrelar en la fe
han influït en les seves vides i mar-
cat el seu pensar, dir i fer aquelles opor-
tunitats que els hi oferiren, en els seus 
anys joves, d’aprofundir en el sentit de 
la vida i de viure l’experiència espiri-
tual de la proximitat de Déu. Els reces-
sos, la pregària personal i comunitària 
amb altres joves, les converses amb 
l’acompanyant, el servei com a cate-
quista o monitor, el sagrament de la 
reconciliació... La comunitat cristiana 
i els seus membres adults han de de-
dicar temps als joves i oferir alternati-
ves que els ajudin a créixer harmòni-
cament, que afavoreixin la formació 
sòlida, la vivència personal, el testi-
moni compromès i la celebració comu-
nitària.
  La comunitat cristiana la constituïm 
tots els creients, moltes famílies tenen 
joves a casa i infants que ho esdevin-
dran. Les dificultats de l’entorn són mol-
tes i potents. 
  Hem de desvetllar-nos i, responent 
a la diversitat de joves i realitats, cercar 
oportunitats, oferir recursos per faci-
litar aquest apropament i creixement 
en la fe, aquest apropament a Jesús 
que crida a cadascú pel seu nom. «Trac-
ta els joves com a germans» (1Tm 
5,1).

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA
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Celebració solemne de l’himne de l’A-
kathistos. Divendres 23 de març (19 h), 
a la parròquia Mare de Déu de Núria (c/ 
Bon Pastor, 7-9), en el cinquè divendres 
de Quaresma, pregària ecumènica a la 
Mare de Déu amb l’himne de l’Akathis-
tos, antiga pregària oriental amb gran 
contingut espiritual i dogmàtic que ajuda 
a entendre, tot pregant, com la mater -
nitat de Maria troba continuïtat i acom-
pliment en el Misteri Pasqual. Presidi-
rà la celebració el bisbe auxiliar Mons. 
Antoni Vadell.

Diumenge de 
Rams a la Sa-
grada Família. 
El diumenge 
25 de març, a 
les 12 h, el car-
denal Joan Jo-
sep Omella 
presidirà la be-
nedicció dels 
rams a la pla-
ça de la Sagra-
da Família i l’eucaristia del Diumenge de 
la Passió del Senyor a l’interior de la ba-
sílica. Per poder assistir a la celebració 
de l’eucaristia a l’interior de la basílica 
és imprescindible presentar una de les 
invitacions gratuïtes que es poden re-
collir al Seminari Conciliar de Barcelona 
(c/ Diputació, 231), de 10 a 14 h i de 16 

a 20 h del 19 al 23 de març, fins que 
s’exhaureixin.

Setmana Santa a la parròquia Mare de 
Déu dels Àngels (c/ Balmes, 78). Dia 25 
de març, Diumenge de Rams (12 h), be-
nedicció i eucaristia familiar. Dimarts 
Sant (19 h), celebració penitencial per-
sonalitzada. Dijous Sant 17.30 h, mis-
sa; 19.30 h, Cena del Senyor; 20.45 h, 
Hora Santa. Divendres Sant 9.30 h, 
laudes; 10.30 h, viacrucis des de la par-
ròquia Sant Ramon de Penyafort; 12 h, 
celebració de la Passió del Senyor; 19 h, 
meditació davant la Creu. Dissabte 
Sant 10.30 h, laudes; 19.30 h, Vetlla 
Pasqual. Diumenge de Pasqua (12.30 h), 
celebració de l’eucaristia.

Setmana Santa a la parròquia Santa 
Eulàlia de Vilapicina  (pg. Fabra i Puig, 
260). Diumenge de Rams (12.30 h), be-
nedicció i eucaristia. Dimecres Sant, 
28 de març (20.15 h), celebració del 
perdó. Dijous Sant 19.30 h, Cena 
del Senyor; 22.30 h, vetlla de pregària 
i adoració. Divendres Sant 9.30 h, ofi-
ci de lectures; 12 h, celebració de la 
Passió i mort del Senyor, presidida pel 
cardenal Martínez Sistach; 18 h, via-
crucis. Dissabte Sant 9.30 h, ofici de 
lectures; 21 h, Vetlla Pasqual. Diumen-
ge de Pasqua, misses: 11.30 h (cast.), 
13 h (cat.).

Exercicis a la ciutat, a la parròquia 
Puríssima Concepció (c/ Aragó, 299). 
«Per Crucem ad Lucem» (per la Creu a 
la Llum). Es tracta de seguir-los cada dia 
sense deixar la feina o a casa. Dilluns, 
dimarts i dimecres sants: 19 h, Missa; 
19.35 h, meditació, i 20.20 h, lliura-
ment dels punts de la meditació i Com-
pletes. Predicarà el P. Jordi M. Gil, car -
melita.

Viacrucis Interparroquial. Divendres 
sant, 30 de març (18 h), viacrucis inter-
parroquial pels carrers de l’Eixample, 
amb el Cos de Portants de la Concep-
ció. S’inicia a la pquia. Sant Francesc 
de Sales (pg. Sant Joan, 90). Arriba a 
les 19.30 h a la Basílica de la Concepció 
(c/ Aragó, 299), on es farà l’Adoració de 
la Creu i es representaran les escenes 
de la Resurrecció.

Semana San-
ta en la par-
roquia de St. 
Agustí (pl. 
Sant Agustí, 
2). Domingo 
de Ramos (10 
h), Procesión 
de Jesús en la 
entrada a Je-
rusalén. Vier -
nes Santo (17 

h), Procesión de Nuestro Padre Jesús 
del Gran Poder y María Santísima de la 
Esperanza Macarena. Organiza: Ponti-
ficia y Real Hermandad del Gran Poder - 
Esperanza Macarena de Barcelona.

Dia de Terra 
Santa. El Di -
vendres Sant 
se celebra la 
col·lecta pon-
 tifícia pels 
Sants Llocs 
i les obres 
que la custò-
dia de Terra 
Santa regen-
ta al país de 
Jesús. Aquest any té com a lema: «Em 
va estimar i es lliurà per mi». El comis-
sari de Terra Santa a les diòcesis cata-
lanes és el P. Luis Quintana, OFM. La 
col·lecta es pot enviar a: c/ Santaló 
80, 08021 Barcelona, t. 635 264 331, 
c/e: comisariots@ofminmaculada.org, 
o al compte corrent del Banc Popular: 
ES48-0075-0001-8606-0673-3003.

Les set paraules de Crist a la creu, de 
F.J. Haydn. Dimarts 20 de març (17.30 
h), concert de música sacra, amb Josep 
Lluís Viladot, piano i orgue, i Mn. Joa-
quim Vives, lector. A la Residència sa-
cerdo tal Sant Josep Oriol (c/ Joan Güell, 

Actes de Setmana Santa

Dia 25, Diumenge de Rams 

10.15 h, cant de Laudes, al cor. 
11 h, benedicció de palmes al Pla de la Seu i Eucaristia a l’interior del Temple. 
Presidirà Mons. Sergi Gordo i pronunciarà l’homilia Mons. Antoni Vadell (acte 
emès per Ràdio Estel). 

Dia 27, Dimarts Sant 

11 h, Missa Crismal.

Dia 28, Dimecres Sant 

19.30 h, celebració comunitària de la penitència amb confessió i absolu ció 
individual.

Dia 29, Dijous Sant (Dia de l’amor fratern)

19.30 h, Missa de la Cena del Senyor. 
21.30 h, rés de Completes.

Dia 30, Divendres Sant (Col·lecta pels Sants Llocs de Palestina)

10 h, Ofici de Lectura i Laudes; 15 h, Sermó de les Set Paraules, al Pla de 
la Catedral, predicat per Mn. Josep Ramon Pérez, canonge de la Seu (acte 
emès per Ràdio Estel); 17 h, Passió i Mort del Senyor; 19 h, viacrucis per 
l’avinguda de la Catedral, amb el Cos de Portants del Sant Crist. 

Dia 31, Dissabte Sant 

10 h, Ofici de Lectura i Laudes; 22 h, Vetlla Pasqual (el temple s’obrirà a 
les 21.30 h). 

Dia 1 d’abril, Diumenge de Pasqua de la Resurrecció del Senyor 

10.45 h, Laudes a l’Església de Sant Sever (c/ Sant Sever, 11); 11.30 h, a la 
Catedral, Eucaristia presidida per Mons. Joan Josep Omella i benedicció pa-
pal (acte emès per Ràdio Estel). Altres misses del dia: 9, 10.30, 13, 18 i 
19 h.

El Cor de cambra Francesc Valls acompanyarà totes les celebracions.

Setmana Santa a la 
Catedral de Barcelona
Del 25 de març a l’1 d’abril
Presidida per Mons. Joan Josep Omella, 
excepte la celebració de Diumenge de Rams
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Francisco siente por los abuelos y abuelas la máxima consideración. Por eso 
cree que en nuestro tiempo es muy importante reforzar el vínculo entre las 
distintas generaciones. En una sociedad del descarte, del usar y tirar, nues-
tros ancianos nos pueden ayudar a recuperar una cultura de la sencillez y de 
la sobriedad compartida, para que todas las personas puedan vivir con dig-
nidad. (Ed. Paulinas, 2018, 94 págs.)

Un buen libro para superar los momentos de 
pesimismo frente a los males que nos rodean. 
En él aparecen muchas vidas con dificultades, 
que nos exigen unidad para afrontar de una vez 
por todas las causas profundas de los sufrimien-
tos actuales. 
  Un mundo mejor es posible si yo, más tú, más 
nosotros, más vosotros, más ellos... lo hace-
mos posible. Solamente tenemos que creerlo y 
actuar en consecuencia. (Ed. Paulinas, Madrid 
2017, 268 págs.)

Los abuelos son 
nuestra memoria
Mensajes, discursos 
y homilías 
del papa Francisco

¿Quién dijo que todo 
está perdido?
por Manuel Martín García

Llibre de 407 pàgines publicat en edició bilin-
güe castellà-català a la col·lecció Sagrats i Clàs-
sics de Fragmenta. 
  Traduït per Ramon M. Torelló i amb la versió 
original castellana acarada al text en català, in-
corpora una introducció de Josep M. Rambla i 
dos annexos, un de Xavier Melloni i l’altre de Ro-
land Barthes. 
  Els Exercicis Espirituals ofereixen una expe-
riència mística integradora en la mesura que 
descobreixen la sacralitat del món i la seva dia-
fanitat.

Exercicis espirituals
d’Ignasi de Loiola

La autora es una de las voces más interesantes del mundo teológico femeni-
no contemporáneo. En este libro ofrece una relectura de la vida religiosa hoy 
a la luz de la sabiduría humana y evangélica. El tema central es la precarie-
dad, la fugacidad de la vida religiosa que, como la vida misma, es igual que un 
soplo, pero un soplo lleno de vida que la impulsa y alimenta. (Ed. Paulinas, 
2018. 182 págs.)

Es vida 
y es religiosa
Una vida religiosa 
para todos 
por Antonietta Potente

El autor es sacerdote y periodista. Pertenece a la dió-
cesis de Córdoba, donde actualmente es canónigo de 
la catedral. Ha desarrollado una amplia labor como 
periodista y como escritor. En este libro nos ofrece 
unas píldoras espirituales, con un mensaje sencillo 
y fácil de entender. Pueden servir como punto final del 
día que termina o también de alborada anticipada de la jornada que comienza. 
En todo momento se inspira en la Palabra de Dios y su estilo es tan ágil que no 
cansa y a la vez ilumina la vida. (Ediciones Paulinas, Madrid 2017, 150 págs.)

Este ensayo nace siendo consciente de las difi-
cultades que se pueden encontrar al practicar la 
corrección, y del deseo de ofrecer algunas ideas 
para ayudar a practicarla. 
  Porque la corrección nos afecta a todos y se ofre-
ce como una norma ética que puede contribuir 
a mejorar la calidad de la vida y de las relaciones 
en cualquier ámbito. (Ed. Paulinas, 2018, 120 
págs.)

Besos de Dios 
a medianoche
por Antonio Gil Moreno

Hecha por amor...
La corrección fraterna 
por Leoluca Pasqua

198-200). Organitzat per la Societat 
Bach.

«Crist ha mort per nosaltres». Aquest 
any, La Passió de Vilassar de Mar ce -
le bra 25 anys. Divendres 30 de març 
(20.30 h), representació a la parròquia 

de Sant Joan de Vilassar de Mar (pl. de 
l’Església s/n, t. 937 501 519).

«Jesús, harmonia i paraula». Aquest és 
el lema de la celebració de la Pasqua de 
la comunitat del Centre Passatge, que 
enguany se celebrarà a la Casa d’Es-

piritualitat Maria Immaculada de Tiana 
(c/ Edith Llauradó, 22-24). Informació: 
www.comunitatpassatge.org

«Redimonis! El nen s’ha fet gran». 30 
anys després dels Pastorets... una Pas-
sió molt divertida! Dies 17 i 18 de març 

(18 h), representació d’aquesta obra 
de teatre, escrita per Albert Alós i diri-
gida per Núria Coma i Albert Alós. Amb 
la col·laboració de l’Escola Municipal de 
Música de Can Fargas. Al Centre Lluï -
sos d’Horta (c/ Feliu i Codina, 7-9). Infor-
mació: www.lluisoshorta.cat

PUBLICACIONS
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Lectura del llibre de Jeremies (Jr 31,31-34)
Vindran dies, diu l’oracle del Senyor, que pactaré amb 
el casal d’Israel i amb el casal de Judà una aliança 
nova. No serà com l’aliança que vaig pactar amb els 
seus pares el dia que els vaig donar la mà per fer-
los sortir del país d’Egipte; aquella aliança, ells la 
van trencar, tot i que jo era el seu amo, diu l’oracle 
del Senyor.
  L’aliança que jo pactaré després d’aquells dies 
amb el casal d’Israel serà aquesta, diu l’oracle del 
Senyor: Posaré la meva llei en el seu interior, l’es-
criuré en els seus cors. Llavors jo seré el seu Déu, 
i ells seran el meu poble. No caldrà que s’instruei-
xin l’un a l’altre dient: «Coneixeu qui és el Senyor», 
perquè tots em coneixeran; del més petit al més 
gran, diu l’oracle del Senyor, ja que els perdonaré 
la culpa i no recordaré més el seu pecat.

Salm responsorial (50)
R. Déu meu, creeu en mi un cor ben pur.
Compadiu-vos de mi, Déu meu, vós que estimeu 
tant; / vós que sou tan bo, esborreu les meves fal-
tes; / renteu-me ben bé de les culpes, / purifiqueu- 
me dels pecats. R.
Déu meu, creeu en mi un cor ben pur, / feu renéixer 
en mi un esperit ferm. / No em llenceu de la vostra 
presència, / ni em prengueu el vostre esperit sant. R.
Torneu-me el goig de la vostra salvació, / que em 
sostingui un esperit magnànim. / Ensenyaré els vos-
tres camins als pecadors, / i tornaran a vós els qui us 
han abandonat. R.

Lectura de la carta als cristians hebreus 
(He 5,7-9)
Germans, Jesús, durant la seva vida mortal, s’adre-
çà a Déu, que el podia salvar de la mort, pregant-lo 
i suplicant-lo amb grans clams i amb llàgrimes. Déu 
l’escoltà per la seva submissió. Així, tot i que era el 
Fill, aprengué en els sofriments què és obeir, i un 
cop consagrat sacerdot es convertí en font de sal-
vació eterna per a tots els qui se li sotmeten.

  Lectura de l’evangeli segons sant Joan 
(Jn 12,20-33)

En aquell temps, alguns d’entre els grecs que havien 
pujat a Jerusalem per adorar Déu en ocasió de la 
festa, anaren a trobar Felip, que era de Bet-Saida 
de Galilea, i li pregaven: «Senyor, voldríem veure Je-
sús». Felip anà a dir-ho a Andreu i tots dos ho digue-
ren a Jesús. Jesús els respongué: «Ha arribat l’hora 
que el Fill de l’home serà glorificat. Us ho dic amb to-
ta veritat: si el gra de blat, quan cau a terra, no mor, 
queda sol, però si mor, dona molt de fruit. Els qui es-
timen la seva pròpia vida la perden; els qui no l’es-
timen en aquest món, la guarden per a la vida eter-
na. Si algú es vol fer servidor meu, que em segueixi, 
i s’estarà on jo m’estic. El Pare honorarà els qui es fan 
servidors meus.
  En aquests moments em sento torbat. ¿Què he de 
dir? ¿Pare salveu-me d’aquesta hora? No, és per ar-
ribar en aquesta hora que jo he vingut. Pare, glorifi-
queu el vostre nom». Una veu va dir del cel estant: 
«Ja l’he glorificat, però encara el glorificaré». La gent 
que ho sentí deia que havia estat un tro; d’altres 
deien que un àngel li havia parlat. Jesús els digué: 
«No és per mi que s’ha sentit aquesta veu, és per 
vosaltres. Ara és el moment que aquest món serà 
condemnat. Ara el sobirà d’aquest món serà expul-
sat, i jo, quan seré enlairat damunt la terra, atrauré 
tothom cap a mi». Deia això indicant com havia de 
ser la seva mort.

Lectura del libro de Jeremías (Jer 31,31-34)
Ya llegan días —oráculo del Señor— en que haré 
con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza 
nueva. 
  No será una alianza como la que hice con sus pa-
dres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de 
Egipto, pues quebrantaron mi alianza, aunque yo 
era su Señor —oráculo del Señor—. Esta será la 
alianza que haré con ellos después de aquellos días 
—oráculo del Señor—: Pondré mi ley en su interior 
y la escribiré en sus corazones, yo seré su Dios y 
ellos serán mi pueblo. 
  Ya no tendrán que enseñarse unos a otros dicien-
do: «Conoced al Señor», pues todos me conocerán, 
desde el más pequeño al mayor —oráculo del Se-
ñor—, cuando perdone su culpa y no recuerde ya 
sus pecados.

Salmo responsorial (50)
R. Oh, Dios, crea en mí un corazón puro.
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, / por tu inmen-
sa compasión borra mi culpa; / lava del todo mi de-
lito, / limpia mi pecado. R.
Oh, Dios, crea en mí un corazón puro, / renuévame 
por dentro con espíritu firme. / No me arrojes lejos 
de tu rostro, / no me quites tu santo espíritu. R.
Devuélveme la alegría de tu salvación, / afián za-
me con espíritu generoso. / Enseñaré a los malva-
dos tus caminos, / los pecadores volverán a ti. R.

Lectura de la carta a los Hebreos 
(Heb 5,7-9)
Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lá-
grimas, presentó oraciones y súplicas al que po-
día salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su 
piedad filial. Y, aun siendo Hijo, aprendió, sufriendo, 
a obedecer. Y, llevado a la consumación, se convir-
tió, para todos los que lo obedecen, en autor de sal-
vación eterna.

  Lectura del santo Evangelio según san Juan 
(Jn 12,20-33)

En aquel tiempo, entre los que habían venido a cele-
brar la fiesta había algunos griegos; estos, acercán-
dose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: 
«Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue a decírse-
lo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Je-
sús. Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que 
sea glorificado el Hijo del hombre. En verdad, en ver-
dad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y mue-
re, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. 
El que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se abo-
rrece a sí mismo en este mundo, se guardará para 
la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, 
y donde esté yo, allí también estará mi servidor; 
a quien me sirva, el Padre lo honrará.
  Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré? ¿Padre, 
líbrame de esta hora? Pero si por esto he venido, 
para esta hora: Padre, glorifica tu nombre». Enton-
ces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y volve-
ré a glorificarlo». La gente que estaba allí y lo oyó, 
decía que había sido un trueno; otros decían que le 
había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y di-
jo: «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. 
Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el príncipe 
de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo 
sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia 
mí». Esto lo decía dando a entender la muerte de 
que iba a morir.

DIUMENGE�V�DE�QUARESMA COMENTARI

Alguns simpatitzants del judaisme volen veure 
Jesús. Felip i Andreu, deixebles de nom grec, 
els presenten a Jesús. A Jesús li vingué de nou. 
Eren la veu del Pare que el movia a obrir-se al 
món no jueu. Però no era encara ben bé l’hora. 

Li faltava l’experiència del gra de blat: morir per 
germinar i multiplicar-se i fer-se espiga i farina 
i pa que Déu nos do, i Eucaristia. 

Sant Joan avança a aquest moment l’agonia 
de Getsemaní. Jesús s’esgarrifa davant l’hor-
ror de la creu. 

La carta als Hebreus ho explica així: Crist, du-
rant la seva vida a la terra, va pregar amb grans 
crits i llàgrimes a Aquell que el podia allibe rar 
de la mort. El Pare se l’escoltà, però no li estal-
vià la dura experiència del sofriment i de la mort. 
Fou l’obediència de Jesús. 

Per a ell i per a nosaltres, obeir comporta ac-
ceptar amb amor les limitacions que la nostra 
vida comporta, els seus èxits i els seus fracas-
sos, i la mateixa mort, fent de la necessitat o la 
fatalitat de morir l’oportunitat de fer de la nos-
tra vida una ofrena generosa a Déu i als homes, 
tan dolorosa i tan fecunda com ho és per al gra 
de blat ser colgat i desfer-se al cor de la ter-
ra per esdevenir tan fecunda com l’espiga grana-
da que esdevé Eucaristia, pa de vida per a tot-
hom.

El gra 
de blat
P. JAUME SIDERA, claretià

(Aquest diumenge, sobretot on hi hagi catecúmens, es poden llegir les lectures del cicle A: Ez 37,12-14 / 
Sl 129 / Rm 8,8-11 / Jn 11,1-45)



Activitats del 
cardenal Omella
Dijous 22 (20 h). Eucaristia amb motiu 
de la festa patronal de la basílica de 
Sant Josep Oriol i celebració del 100 ani-
versari de la mateixa.

Diumenge 25 (12 h). Benedicció de Rams 
i Eucaristia a la Sagrada Família.

Actes
Maria Benedicta Daiber. Miércoles 21 
de marzo (19 h), clausura del proceso 
diocesano de canonización de la sier -
va de Dios M.a Benedicta Daiber Hey-
ne, en el Palacio Episcopal (c/ Bisbe, 
5). Acto abierto a todos.

Acte benèfic de la Fundació Hospitali-
tat. Dia 22 de març (19.30 h), concert 
de piano «Energy», d’Antoni Tolmos i ex-
posició de pintures «Persones», de Neus 
Ramon i les persones usuàries. Al Se-
minari Conciliar (c/ Diputació, 231).

 D
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AGENDA

Concert de saxofon i orgue a la Cate-
dral. Dimecres 21 de març (20 h), amb 
obres de J.S. Bach interpretades per 
Claudia Tesorino, saxofonista, i Alessan-
dro Licata, organista. Entrada lliure. 

Sessió de reflexió de l’actualitat cultu-
ral i religiosa. Dilluns 19 de març (19 h), 
amb Joan Serra, periodista, cap de po-
lítica de Nació Digital. A l’Auditori de la 
Fundació Joan Maragall (c/ València 
244, 1r). Entrada lliure.

Reflexions quaresmals a la parròquia 
del Sant Àngel Custodi (c/ Vilardell, 50 - 
Hostafrancs). «¿Com entens i vius el ma-
nament de Jesús: Estimeu-vos com jo 
us he estimat?». Respondran aquesta 
pregunta, els següents dies de març, a 
les 19.30 h: Dilluns 19: Imma Ladrero, 
religiosa. Dimarts 20: Esther Borrego, 
treballadora social. Dimecres 21: Ma-
nolo Juárez, professor i escriptor. Dijous 
22: Xavier Badia, de Justícia i Pau. Di-
vendres 23: el matrimoni format per 
Oriol, topògraf, i Amor, periodista.

Festividad de San José en el Santuario 
de San José de la Montaña (av. Sant 

Josep de la Muntanya 25, t. 932 840 
500). Día 19 de marzo, misas a las 8 
y a las 10 h. A las 12 h, misa solemne 
presidida por Mons. Sergi Gordo. A las 
18.15 h, vísperas y procesión por los 
jardines del santuario. A las 19.30 h, 
eucaristía. 

«Els infinitius de la vida». Dimarts 20 de 
març (20 h), conferència a càrrec de Jo-
sep M. Esquirol. Organitza: Frares ca-
putxins de Catalunya, al c/ Riera Sant 
Miquel, 1 bis. 

Invocación a la Virgen de la Cinta para 
pedir la aparición de la reliquia del San-
to Cíngulo que desapareció en la Guerra 
Civil. Sábado 24 de marzo (11 h), mi-
sa solemne oficiada por nuestro consi-
liario, Mn. Xavier Prevosti, con la inter-
vención musical del grupo Cantorata.
Las embarazadas y las familias con hi-
jos los podrán presentar a la Virgen. Con-
firmar la asistencia al t. 932 014 723.

Renovació Carismàtica Catòlica. Grup 
Koinonía. Els dimarts, del 20 de març al 
20 de maig, seminari de preparació per 
rebre l’Efusió de l’Esperit Sant, al San-

tuari de Ntra. Sra. del Perpetuo So corro, 
Redemptoristes (c/ Balmes, 100). De 
19.30 a 20 h, lloança; i de 20 a 21 h, 
conferència. Més informació: t. 609 
202 112.

Recessos
«Silenci con-
templatiu», se-
gons el mètode 
de Franz Ja lics. 
Cap de setma-
na d’abril, de di-
vendres 6 (18 
h), a diumenge 
8 (18.45 h), 
amb el guiatge 
i acompanya-
ment de Glòria Andrés i Rosa Surinyac. 
Al Monestir de Sant Pere de les Puel-
les (c/ Dolors Monserdà 31, t. 932 038 
915). Per a més informació: www.be  -
ne dictinessantpere.cat. 
Inscripcions fins al 20 de 
març: activitatspuelles@
gmail.com

En torno a la fiesta de San José, que es 
mañana lunes, la Iglesia celebra el 
Día del Seminario, que este año tiene 
como lema «Apóstoles para los jóve-
nes». ¿Quiénes son estos apóstoles 
que tienen como misión acompañar 
a los jóvenes en su camino como 
cristianos? Son sobre todo los sacer-
dotes jóvenes que se forman en nues-
tro Seminario Conciliar y en el Ateneu 
Universitari Sant Pacià.

El lema de este año se ha elegido, 
sin duda, pensando en la próxima 
asamblea del Sínodo de los Obispos 
que se reunirá el próximo mes de oc-
tubre, que tiene como tema «Los jó-
venes, la fe y el discernimiento voca-
cional». La Iglesia, en este Sínodo, 
quiere reflexionar sobre cómo acom-
pañar a los jóvenes para que reco-
nozcan y acojan la llamada al amor y 
la vida en plenitud que nos propone 
Jesucristo. También quiere ser una 
oportunidad para pedir a los jóvenes 
que la ayuden a identificar las nuevas 
maneras de anunciar la persona de Je-
sús y el Evangelio a los jóvenes de nues-
tro tiempo.

Desde que llegué a Barcelona y en 
respuesta al objetivo de trabajar la pas-

toral de juventud y vocacional, hemos 
ido organizando unos encuentros con 
todos los sacerdotes de la diócesis 
(también con los seminaristas) que 
acompañan jóvenes. El pasado 7 de 
febrero celebramos el sexto encuen-
tro, que reunió a unas 40 personas. 
El tema que nos ocupa este curso es 
precisamente el acompañamiento 
personal de los jóvenes. El encuentro 
comenzó escuchando los testimonios 
de un sacerdote de la diócesis y de uno 
de los obispos auxiliares sobre su ex-
periencia de acompañante espiritual. 
A partir de sus palabras comenzó el 
diálogo por grupos, siguió la puesta 
en común y, finalmente, terminamos 
compartiendo la comida.

Los jóvenes nos dicen que necesi-
tan a los sacerdotes. Que necesitan 
nuestra disponibilidad, nuestro tiem-
po y nuestra atención. El problema 
—dicen los jóvenes— es que no sa-
ben dónde encontrarnos porque la pa-
rroquia está casi siempre cerrada o 
bien nos ven atareados con tantas co-
sas, que no se atreven a molestarnos. 

En primer lugar, el mejor regalo 
que podemos hacer a los jóvenes es 
escucharlos sinceramente y sin pre-

juicios. Ahora bien, esta escucha de-
be ser consecuencia de nuestra rela-
ción de amistad profunda, continua 
y personal con Jesucristo. Necesita-
mos más tiempo para Jesucristo y 
más tiempo para el acompañamien-
to y la escucha personalizada. Segu-
ramente esto requerirá una reorgani-
zación de las prioridades de nuestra 
agenda y una mayor colaboración de 
los laicos para que los sacerdotes nos 
podamos dedicar a lo esencial en 
nuestro ministerio, ya que si no lo ha-
cemos nosotros, quedará por hacer.

En segundo lugar, quiero recordar 
que los jóvenes de hoy son descon-
fiados frente a quienes, como dicen 
ellos, les quieren «comer el coco». De 
hecho, como ya dijo Pablo VI, los jó-
venes, más que los maestros, pre-
fieren y escuchan a los testigos. Y el 
filósofo Henri Bergson (1859-1941) 
también dijo que «los santos no tie-
nen necesidad de hablar, porque su 
vida ya es un testimonio.» Roguemos, 
pues, en este Día del Seminario, por 
las vocaciones sacerdotales y pi-
damos, sobre todo, sacerdotes san-
tos, sacerdotes según el corazón de 
Cristo.

CARTA�DOMINICAL  † CARDENAL JUAN JOSÉ OMELLA OMELLA
Arzobispo de Barcelona

«Apóstoles para los jóvenes»
Los jóvenes nos piden principal-

mente veracidad y coherencia de vida. 
No quieren teorías ni muchas pala-
bras, sino el testimonio de los hechos 
de vida. Una parroquia de Barce lo na, 
ciudad que dicen que está tan secu-
larizada, convoca a jóvenes universi-
tarios a hacer 20 minutos de forma -
ción y una hora de oración todos los 
lunes, de 9 a 10 de la noche, en acti-
tud de adoración silenciosa, y la asis-
tencia supera las 300 personas... El 
encuentro con ellos nos permite ob-
servar la necesidad de contar con sa-
cerdotes que sepan responder al ham-
bre espiritual que, a pesar de todo, hay 
en nuestra sociedad.

En tercer lugar, os animo a rezar por 
nuestro Seminario y también a ayu-
darlo en sus necesidades materiales 
con vuestra contribución: la colecta 
que se hace hoy en todas las iglesias 
es para el Seminario. Encomendemos 
los sacerdotes actuales y futuros a 
san José, custodio de Jesús y de Ma-
ría y patrono de la Iglesia universal. 
Como dijo el papa Francisco en la me-
morable homilía de inicio de su pon-
tificado (19/03/2013), «en los Evan-
gelios, san José aparece como un 
hombre fuerte y valiente, trabajador, 
pero en su alma se percibe una gran 
ternura, que no es la virtud de los dé-
biles, sino más bien todo lo contra rio, 
ya que denota fortaleza de ánimo y ca-
pacidad de atención, de compasión, de 
verdadera apertura al otro y de amor».
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